Heropening school

Beste ouders,
Maandag 8 februari mogen de kinderen weer naar school!
Dit is voor de kinderen ontzettend mooi nieuws. Ondanks dat het thuisonderwijs prima verliep, is het
voor de kinderen beter om op school met hun klasgenoten samen te leren en te spelen. Dat vinden wij
als leerkrachten ook, maar de heropening brengt ook vragen en zorgen met zich mee.
Daarom hieronder de regels en maatregelen die wij als school in samenspraak met de directie en met
inachtneming van de maatregelen die beschreven zijn door het RIVM hebben gemaakt:
Brengen/ halen kinderen
De kinderen gaan zoveel mogelijk zelfstandig van en naar school. Als u uw kind(eren) wel brengt of
haalt, dan brengt u ze voor het hek van het schoolplein en u komt alleen. Ook verzoeken wij u om dan
een mondkapje te dragen.
De kinderen van groep 1 en 2 gebruiken de kleuteringang. De overige kinderen gaan door de
hoofdingang naar binnen. We hanteren voor de hele school een vrije inloop die start om 8.15 uur en
duurt tot 8.30 uur. Bij de ingangen van de school staat een leerkracht om ervoor te zorgen dat de
kinderen op een veilige manier naar binnen kunnen, daarnaast zorgen zij ervoor dat dit op een
geleidelijke manier gebeurt. Bij binnenkomst wassen de kinderen hun handen en gaan dan hun eigen
klaslokaal binnen. Groep 7 en 8 verlaat aan het einde van de schooldag via hun eigen lokaal de school. Er
is geen stoep die naar dat lokaal gaat daarom adviseren wij om deze kinderen zoveel mogelijk op laarzen
naar school te laten komen. De andere kinderen verlaten de school door één van de schoolingangen.
Regels in de school
De kinderen van groep 7 en 8 worden gescheiden opgevangen in de school. De ene helft zit in het
klaslokaal van groep 7/8 en de andere helft zit in de middenruimte. Morgen worden deze ruimtes
ingericht zodat iedereen een goede plek heeft waar hij/zij kan werken. Ook gaat er een groepje kinderen
van groep 5/6 in het extra lokaal werken. Zodat er wat minder kinderen bij elkaar in een lokaal zitten.
Leerkrachten blijven op 1,5 meter afstand van elkaar en hebben weinig (fysiek) contact met elkaar.
Daarnaast dragen de leerkrachten buiten hun klas een mondkapje of een hoofd-spatscherm.
Er zullen in de school duidelijke looproutes aanwezig zijn. De leerkrachten leggen deze looproutes op
maandag aan de kinderen uit.
De leerlingen hoeven geen mondkapje op te doen in de school, wel vragen wij aan hen en aan u als
ouders om ze te vragen om voldoende afstand tot de leerkrachten te houden.
De hygiëneregels die wij sinds corona hanteren blijven van kracht, de kinderen wassen bij binnenkomst
en gedurende de dag hun handen.
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De groepen hebben gescheiden pauze. Ze spelen in hun eigen groep op een voor hun aangewezen deel
van het plein. De kleuters kunnen altijd op hun ‘eigen’ plein spelen.
Ventileren
Wij hebben deels de ramen en de deuren van de klaslokalen de hele dag open. Uiteraard zorgen wij
ervoor dat het comfortabel genoeg bijft in de klassen, maar met het oog op de weersverwachtingen is
het verstandig om uw kinderen warm(er) aan te kleden. Daarnaast worden de lokalen tijdens de pauzes
extra gelucht.
Externen in school
Wij zijn een opleidingsschool, wat inhoudt dat er veel stagiaires op school aanwezig zijn. Er is besloten
om ten minste tot de voorjaarsvakantie dit te beperken tot twee stagiaires die op verschillende dagen
aanwezig zijn.
Ook de overige aanwezigheid van externen willen wij beperken. Dit houdt in dat de HVO, GVO en
muzieklessen tijdelijk niet doorgaan. Van de externen die toch gebruik moeten maken van onze school,
vragen wij om zoveel mogelijk buiten de schooltijden om te komen en om een mondkapje te dragen.
Gymlessen
Het advies is om geen gebruik te maken van de sporthallen, er is daarom besloten om de gymlessen in
ieder geval tot de voorjaarsvakantie niet door te laten gaan.
Besmetting in de klas
Bij besmetting van een kind gaat de hele groep 5 dagen in quarantaine en volgt dan (als dit
organisatorisch mogelijk is) weer thuisonderwijs.
De school is geen noodopvang in deze situatie. Ook broertjes en zusjes van besmette kinderen gaan in
quarantaine en blijven thuis. Na vijf dagen vragen wij om een bewijs van een negatieve test voordat de
kinderen weer naar school mogen. Kinderen die niet getest zijn, mogen na 10 dagen weer naar school.
Verkoudheidsklachten
Om de veiligheid van de kinderen en de leerkrachten te garanderen, vragen wij u om uw kind thuis te
houden bij verkoudheidsklachten. Chronische klachten zijn hierop, na overleg met de leerkracht, een
uitzondering.
Leerplicht
Wij zijn vanaf maandag geen noodopvanglocatie meer. Alle kinderen zijn leerplichtig en wij zien het
liefst alle kinderen maandag ook op school. Wij begrijpen dat niet iedereen zich veilig voelt bij de
heropening van de scholen. In dat geval bent u niet verplicht uw kind(eren) naar school te laten gaan.
Wel ontvangen wij graag een reden voor die beslissing.
Uw kind krijgt dan dan geen online les, wel kunt u (t)huiswerk ophalen.
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Rapporten en oudergesprekken
Normaal gesproken ontvangt uw kind rond deze tijd zijn of haar rapport. Daarop volgend vinden er dan
ook oudergesprekken plaats. Omdat de leerkrachten hun aandacht de komende weken voornamelijk
willen richten op de groepsvorming en aan de gewenning van het schoolritme, is er besloten om de
rapporten en de oudergesprekken uit te stellen. Na de voorjaarsvakantie starten wij ook met een
toetsweek, waardoor de rapporten volledig ingevuld kunnen worden.
De kinderen en ouders van groep 8 hebben in de week voor de voorjaarsvakantie wel een (online)
adviesgesprek met juf Marjo voor het voortgezet onderwijs. Zij ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.
Besmetting juf Ria
Juf Ria is afgelopen woensdag positief getest op corona, gelukkig heeft zij minimale klachten en is zij niet
in contact geweest met kinderen of leerkrachten. Juf Joukje en juf Baukje vervangen haar zolang. Ze
verwacht in de loop van volgende week weer te kunnen werken.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen wij ze graag. Wij hopen maandag alle kinderen weer op school te
zien.
Team de Gielguorde
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